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KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY 
PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH 

TEPIS 
 

zaprasza na warsztaty online dla tłumaczy: 

 

Komunikacja inkluzywna w praktyce – 
warsztaty językowe 

 
Termin: 9 i 10 lutego 2023 r. (czwartek i piątek)  

Godz.: 18.00 – 20.15 

Miejsce: Platforma ClickMeeting 

 

 
Plan warsztatów: 
 

9 lutego 2023 r. 
 
18.00-18.45 – Podstawy komunikacji inkluzywnej – krótkie wprowadzenie 
18.45-19.00 – przerwa 
19.00-20.15 – Płeć w polszczyźnie (część I) 

 Feminatywy – jak tworzyć, kiedy używać? 

 Jak mówić i pisać o osobach LGBT+? 
 
10 lutego 2023 r. 
 
18.00-19.15 – Płeć w polszczyźnie (część II) 

 Formy niebinarne. 

 W poszukiwaniu języka neutralnego. 
19.15-19.30 – przerwa 
19.30-20.15 – Polszczyzna a inne formy wykluczenia, czyli jak mówić i pisać o… 

 osobach z niepełnosprawnością? 

 osobach chorujących psychicznie? 

 osobach starszych? 

 osobach o różnej identyfikacji etnicznej? 
 

http://www.tepis.org.pl/


 

Prowadzący:  

 

Mateusz Adamczyk – sekretarz naukowy 
Zespołu ds. Kultury Języka i Polityki Językowej 
Narodowego Centrum Kultury. Członek Zespołu 
Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka 
Polskiego przy Prezydium PAN. Laureat nagrody 
Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Popularyzator 
wiedzy o polszczyźnie – prowadzi kanał na 
YouTubie, na którym omawia ciekawostki 
związane z językiem i szeroko pojętą 
komunikacją, oraz Poniedziałkową Poradnię 
Językową na Instagramie.. 

 

Opłaty: 
 

 
dla członków PT 

TEPIS, studentów 

i słuchaczy 

studiów 

podyplomowych 

 

 
dla członków innych  

stowarzyszeń 

tłumaczy 

 

dla osób 

niezrzeszonych 

Wpisowe na 
szkolenie 

 
180 zł 

 
240 zł 

 
300 zł 

 

 

 
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i płatności na 
szkolenie: 07.02.2023 lub do wyczerpania miejsc.  

 
Zakup uczestnictwa w e-sklepie TEPIS: 

https://tepis.org.pl/sklep/ 
 
Członkowie TEPIS, którzy opłacili składki członkowskie (w tym za 

2022 r.), po zalogowaniu automatycznie otrzymają rabat. 
Członkowie innych stowarzyszeń tłumaczy oraz studenci i słuchacze 
studiów translatorycznych (na podstawie skanu dokumentu 

potwierdzającego status studenta) otrzymują rabat. W celu 
otrzymania zniżki na wpisowe prosimy o kontakt: tepis@tepis.org.pl 

 

Kwestie organizacyjne: 
 

 Webinarium odbędzie się na platformie ClickMeeting. 

 Webinarium będzie nagrywane. 

 Prawa autorskie autorów tekstów i materiałów: Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawa autorskie do udostępnianych tekstów                    

i innych materiałów. Zapisując się na szkolenie, Uczestnicy 

zobowiązują się do niepublikowania i nieudostępniania ich 

osobom trzecim, a także do nienagrywania szkolenia.  

 Liczba uczestników webinarium jest ograniczona. 

 

https://tepis.org.pl/sklep/
mailto:tepis@tepis.org.pl
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 Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na dane 

szkolenie – szkolenie nie odbędzie się i zostanie zaproponowany 

inny termin. 

 

 

Webinaria  organizowane na zasadach non profit 
 

Serdecznie zapraszamy!

http://www.tepis.org.pl/


 


